„King Arthur - Legend of the Sword”
Rajzpályázat az angol-magyar két tanítási nyelvű iskolák 5. osztályos tanulói
számára – Játékszabályzat

Játékszervező:
MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a
továbbiakban: Kiadó)
Székhely: 2519 Piliscsév, Topol utca 3.
Cégjegyzékszám: 1 09 021073
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Játék elnevezése: „King Arthur - Legend of the Sword” Rajzpályázat az angolmagyar két tanítási nyelvű iskolák 5. osztályos tanulói számára”
A pályázat időszaka: 2020.09.24. – 2020.10.19.
Szavazás időszaka: 2020.10-20. – 2020.11.12.
Eredményhirdetés: 2020.11.12.
Részvételi feltételek:
1. Játékban kizárólag az angol-magyar két tanítási nyelvű iskolák 5. osztályos tanulói
vehet részt.
2. A Szervező által szervezett Játékban kizárólag azon 1. pontban meghatározott
természetes személy (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, akinek törvényes
képviselője jelen Játékszabályzatnak megfelelő rajzot és a kitöltött adatlapot a
Szervezőhöz eljuttatja és a Játékhoz kapcsolódóan elfogadja a jelen
Játékszabályzatot, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban megjelölt adatkezelési
hozzájárulást megadja.
3. Egy Játékos egy rajzzal vehet részt a Játékban.
4. A Játékban történő részvétel önkéntes.
5. A beküldött rajzpályázat kizárólag akkor érvényes, ha az megfelel a jelen
Játékszabályzatban foglalt követelményeknek. Azok a pályázati rajzok, amelyek a
Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékban
nem vehetnek részt, azokat a Szervező automatikusan kizárja.
6. A Játékba lépéssel a Játékos elfogadja a jelen Játékszabályzatban, az
Adatkezelési tájékoztatóban, valamint a Facebook által előírt felhasználói
előírásokban meghatározott valamennyi feltételt.
7. A Játékos a pályázat benyújtásával
a) kijelenti, hogy a beküldött rajz saját szellemi alkotása, így a játékban történő
részvétel nem sérti harmadik személy(ek) szerzői jogait, harmadik személynek nem
áll fenn olyan joga, amely a rajz játékba küldését és közzétételét akadályozná,
korlátozná vagy kizárná;

b) automatikusan hozzájárul, hogy a beküldött rajzot Szervező az általa kezelt
Facebook oldalon nyilvánosságra hozza;
c) tudomásul veszi, hogy Szervező Facebook oldalán nyilvánosságra hozott képek,
a közösségi médiafelület felhasználási szabályai szerint megoszthatók, „kedvelhetők”
és kommentelhetők, amelyre Szervezőnek ráhatása, befolyása nincsen;
d) hozzájárul, hogy a beküldött rajz I-III. helyezése esetén a törvényes képviselete
alatt álló gyermek nevét és életkorát a gyermek helyezéssel megjelölt rajza mellett a
Szervező Facebook oldalán közzé tegye;
e) elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, valamint az adatkezelési
hozzájárulást megadja,
f) elfogadja a jelen Játékszabályzatot, így az abban foglaltakat magára nézve
kötelező érvényűnek tekinti.
A beadott pályázati művek formai és tartalmi követelményei:
 A/4-es méretben, színes ceruzával vagy tollal készült rajz.
 Témája egy jelenet Artúr király legendájából, angol címmel ellátva.
 A beküldött pályázatokat csak a törvényes képviselő által kitöltött adatlappal
együtt tudjuk elfogadni. (Az adatlap letölthető a kiadó honlapjáról:
www.mkkonyvkiado.hu.)
A beküldés menete:
A rajzot a kitöltött adatlappal együtt postai úton kérjük
eljuttatni az alábbi címre:
Műszaki Könyvkiadó
Nagy Orsolya
„King Arthur – Legend of the Sword”
1032 Budapest, San Marco utca 57.
A játékban nem vehetnek részt:
A Kiadóval, illetve annak bármely leányvállalatával/kapcsolt vállalkozásával, vagy
megbízottjával munkaviszonyban vagy értékesítési tevékenységre irányuló
megbízási jogviszonyban álló személyek és ezek közvetlen hozzátartozói [Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pont].
Részvételi feltételek közzététele:
Az Műszaki Könyvkiadó facebook-oldalán:
https://hu-hu.facebook.com/muszaki.kiado/
A játék folyamata:
A Játékos jelen Játékszabályzatban megfogalmazott formai és tartalmi
kritériumoknak eleget téve elkészíti rajzát.
Az elkészült rajzot a Játékos törvényes képviselője, jelen Játékszabályzatban
meghatározott módon és határidőn belül Játékba küldi.

A Szervező jelen Játékszabályzatban meghatározott szavazási kezdő napon a Kiadó
facebook-oldalára feltölti a beérkezett pályázatokat.
A Kiadó szakmai zsűrije 3 Helyezettet választ ki, emellett az internetes közönség
szavazatai alapján egy közönségdíj is kiosztásra kerül.
A Helyezettek és a közönségdíjas nevét az eredményhirdetés napján a Műszaki
Könyvkiadó facebook-oldalán közzéteszi.
Nyeremény:
A rajzpályázat első három helyezettje és a közönségdíj nyertese könyvjutalomban
részesülnek
A Nyertesek a Nyereményt 2019. 03.01.-ig vehetik át a Műszaki Könyvkiadó
budapesti mintaboltjában (1032 Budapest, San Marco utca 57.), vagy postai úton.
Postai átvétel esetén a Nyertesek az alábbi adataikat küldjék el a megadott e-mail
címre (poszmik.krisztina@mkkonyvkiado.hu): Nyertes neve, postacíme,
telefonszáma.
Nyeremény átadása:
A Kiadó a pályázatok elbírálását követően a facebook-oldalán (https://huhu.facebook.com/muszaki.kiado/) közzéteszi a nyertesek nevét. A nyertesek
választásuk szerint személyesen vagy postai úton az átvételi nyilatkozat aláírásával
vehetik át a nyereményt. Postai kiküldés esetén a Nyerteseknek az átvételi
nyilatkozatot aláírva vissza kell juttatniuk a Kiadó részére (Műszaki Könyvkiadó Kft.
1032 Budapest, San Marco utca 57.), személyes átadás esetén pedig az átvételi
nyilatkozat aláírásával egyidejűleg történik a nyeremény átadása.
Ha nyeremény Nyertesek általi átvételére a Nyerteseknek felróható okból a fent
megjelölt időpontig nem kerül sor, úgy a nyeremény átvételére való jogosultsága
megszűnik.
A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható. A nyereményhez
tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
Adatkezelés és adatvédelem:
Adatkezelési cél 1.: Nyereményjáték lebonyolítása
Az adatkezelés célja: A játék keretén belül a Játékosok személyes adatait a Kiadó
elkülönítetten, abból a célból kezeli, tartja nyilván és dolgozza fel, hogy a játék
Nyerteseit meghatározza, őket értesítse, a nyereményt a Nyerteseknek átadja.
A játék keretében kezelt adatok köre: Játékosok neve, telefonszáma, email címe,
továbbá, ha a Nyertesek a nyeremény kézbesítését postai küldeményként kérik, úgy
postacímük.

Az adatkezelés jogalapja: A Játékos személyes adatainak kezelése az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról (továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”)
6. cikk 1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulásán alapul. A Játékos az
Adatkezelési cél 1. szerinti hozzájárulásával ahhoz is hozzájárul, hogy nyertesként
történő kisorsolása esetén a Kiadó a nevét a facebook-oldalán
(https://hu-hu.facebook.com/muszaki.kiado/) közzétegye.
Adatkezelés időtartama: A nyereményt átvevő Nyertesek személyes adatait a
nyeremény átvételét követően a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben
meghatározott időtartamig őrzi meg a Kiadó.
A nyereményt át nem vevő Nyertes személyes adatait a Kiadó a nyeremények
átvételére nyitva álló határidő elteltét követő napon törli, amennyiben nem járultak
hozzá a közvetlen üzletszerzési célú adatkezeléshez.
A Nyertes a Kiadó facebook-oldalán történő közzétételének időtartama: a sorsolástól
számított 1 hónap, melynek elteltével a Kiadó a facebook-oldalán történt közzétételt is
törli.
Adatkezelési cél 2.: Közvetlen üzletszerzés
A Játékos hozzájárulhat ahhoz, hogy a Kiadó akciós ajánlataival, kiadványaival
kapcsolatban tájékoztatás céljából e-mailt küldjön az általa megadott e-mail címére,
illetve az általa megadott telefonszámon a Kiadó munkatársa közvetlen üzletszerzés
céljából megkereshesse. Erre vonatkozóan a Kiadó honlapján elhelyezett
Adatkezelési tájékoztató tartalmaz részletes szabályokat.
Adatkezelés célja: A vásárlók igényeire szabott egyedi vagy új és meglévő
kiadványaink ismertetése, reklámok, hírlevelek küldése.
A kezelt adatok köre: Ügyfél neve, telefonszáma, e-mail címe, irányítószáma.
Az adatkezelés jogalapja: A Játékos személyes adatainak kezelése az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad
áramlásáról (továbbiakban: „Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) 6. cikk 1)
bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulásán alapul.
Adatkezelés időtartama: A Kiadó a személyes adatokat a gazdasági
reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény előírásainak megfelelően – az adatkezelés céljának elérése érdekében, a cél
eléréséhez szükséges mértékben és időtartamig vagy a hozzájáruló nyilatkozat
visszavonásáig kezelheti.

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintett jogai: Az adatkezeléssel kapcsolatban a
Játékos élhet hozzáférési jogával, helyesbítési jogával, valamint bármikor, indoklás
nélkül visszavonhatja hozzájárulását adatainak közvetlen üzletszerzési célú
kezeléséhez az info@mkkonyvkiado.hu e-mail címre küldött üzenetével vagy a
postacímünkre (1032 Budapest, San Marco utca 57.) küldött levelével, mely esetben
az ilyen célú adatkezelést a Kiadó megszűnteti. Amennyiben a Játékos személyes
adatainak más célból történő kezelése nem szükséges, úgy kérheti adatainak
végleges törlését (törléshez való jog) is.
Egyéb rendelkezések: Kiadó fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban
foglalt feltételeket vagy magát a játékot (kivéve a résztvevők személyes adatainak
kezelésére vonatkozó rendelkezéseket) akár a játék időtartama alatt is egyoldalúan
módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Kiadó jogosult bármely Játékost a
játékból kizárni, különösen, ha a játék kapcsán visszaélés vagy a játékfeltételek
megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely játékos a játék lefolyását
bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el. A jelen Játékszabályzat
módosításait, illetve a játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló
értesítést a Kiadó közzéteszi az Műszaki Könyvkiadó facebook-oldalán annak
érdekében, hogy a Játékosok mindezekről megfelelően tájékozódhassanak.
Budapest, 2020. szeptember 24.
MŰSZAKI KÖNYVKIADÓ és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

